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Waarnemend voorzitter: de heer Karlos Callens 

Vraag om uitleg van mevrouw Tinne Rombouts tot 
de heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutione-
le Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, over de Europese hervorming van 
het melkquotastelsel 

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de voorzitter, 
deze vraag is een uitloper van het voorstel van resolutie 
betreffende de gezondheidscontrole van het Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid. In aanloop naar de Euro-
pese ministerraad van maart wordt heel wat gediscus-
sieerd en gespeculeerd over de beslissingen omtrent het 
melkquotum. Vanuit de landbouwcommissie van het 
Europees Parlement is voorgesteld om de EU-lidstaten 
vanaf 1 april de kans te geven om op vrijwillige basis 
hun melkquotum met twee percent te verhogen. Daaren-
boven wordt de deur opengezet om een vereffening toe 
te staan tussen de verschillende EU-landen die hun quo-
tum overschrijden en lidstaten die er niet in slagen hun 
productierechten vol te melken. 

Uiteindelijk zullen het de ministers zijn die op de Euro-
pese landbouwraad op 17 maart beslissen. Ondertussen 
hebben we het gevoel dat de weerstand tegen verruiming 
van het melkquotum toeneemt onder meer in Duitsland 
en Frankrijk, en dat ook de vereffening tussen de ver-
schillende landen onder druk staat. Vereffening klinkt 
zeer aantrekkelijk op het moment dat we zelf een over-
schrijding van het melkquotum hebben.  

Anderzijds overtreffen een aantal landen ruimschoots het 
quotum. Dan zouden voor een deel die landen worden 
beloond die zich weinig of niets van het quotum aantrek-
ken. Daarbij moet de vraag worden gesteld hoe onze 
melkveehouders in de toekomst zullen moeten werken en 
inspelen op de mogelijke ruimte die er komt door de ver-
effening. Vandaag probeert men heel sterk op te volgen 
waar we zitten met het quotum en er worden heel vaak 
richtingen gegeven of we te hoog of te laag zitten. Door 
deze opvolging kunnen de landbouwers ook proberen kort 
op de bal te spelen. Als dat op Europees niveau gebeurt, 
dan wordt het veel moeilijker, want dan moet je van alle 
landen overzichten hebben. Is het dan: doe maar aan, en 
we zien wel achteraf waar we uitkomen? Zal Europa een 
systematische stand van zaken doorgeven en moet ieder-
een afhankelijk hiervan speculeren? 

Uiteindelijk zullen Vlaanderen en Wallonië gezamenlijk 
een Belgisch standpunt moeten innemen. Tussen de 

discussies door is een aantal keren de twijfel van Wal-
lonië ten opzichte van de quotumuitbreiding aan bod 
gekomen. Anderzijds is uit verschillende discussies 
gebleken dat onze Vlaamse melkveehouderij wel over-
tuigd is van deze twee percent quotumuitbreiding. 
Vandaar mijn interesse naar de huidige stand van  
zaken en het mogelijke standpunt. 

In de krant ‘De Tijd’ alsook in een persbericht van de 
minister-president, heb ik gelezen dat hij bij Europees 
commissaris Fischer Boel heeft aangedrongen op een 
halvering van de coëfficiënt die het vetgehalte in de 
melk corrigeert. 

De ministerraad komt dichterbij en de beslissing dringt 
zich op want we zijn nog maar drie weken van het 
nieuwe quotumjaar verwijderd. Bij de start van het 
nieuwe quotumjaar is het belangrijk dat onze landbou-
wers weten waaraan en waaraf. Mijnheer de minister-
president, graag zou ik u enkele vragen stellen ter ver-
duidelijking van ons standpunt op de Europese land-
bouwraad in maart. 

Zal België op vrijwillige basis ingaan op de quotum-
verhoging indien we hiervoor de kans krijgen? 

Vanwaar komt het voorstel om de vetcorrectiefactor te 
halveren en hoe wordt dit onderbouwd? Ik vind het wat 
raar omdat je inspeelt op een bepaald segment van de 
melksector hoewel het al een heel oude factor is. Wel-
ke invloed heeft dat voor onze melkveehouders en ten 
opzichte van de melkveehouders in de buurlanden?  

Zijn wij anders dan onze buurlanden? Door welke 
buurlanden wordt dit voorstel mee ondersteund? We 
kunnen een aantal voorstellen doen, maar hebben we 
een zicht op ondersteuning van buurlanden? Dat is 
belangrijk op Europees niveau om te weten of een 
voorstel een kans heeft of niet. 

Hoe zal België het quotum verdelen onder de land-
bouwers indien het quotum wordt uitgebreid? Is daar al 
meer duidelijkheid over? Bij de toelichting van de 
vorige Europese landbouwraad heb ik dat gevraagd en 
was daar nog discussie over. 

Wat is het Vlaamse en het Belgische standpunt omtrent 
de vereffening tussen de verschillende EU-landen die 
hun quotum overschrijden en lidstaten die er niet in 
slagen hun productierechten vol te melken? Hebben we 
een zicht op wat daar voor onze melkveehouders het 
effect van zou kunnen zijn? Wordt er verwacht dat we 
daar de overschrijdingen mee kunnen opvangen en dat 
er alsnog overschrijdingen zijn? 



Commissievergadering C173 – SLAN15 – 11 maart 2008  -2- 
 
De heer Karlos Callens: De landbouwers zitten ermee 
in hun achterhoofd welke beslissing ze moeten nemen in 
de nabije toekomst. Mijnheer de minister-president, het 
is effectief belangrijk voor de landbouwers om te weten 
welke beslissing u zult nemen, samen met de landen 
rondom ons, zodat zij zich ook kunnen voorbereiden op 
een mogelijke stijging van de quota. 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het 
woord. 

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw Rombouts, dit punt wordt terecht als een 
heel belangrijk dossier beschouwd. Ik heb dat ook zelf al 
besproken, niet alleen met de Europese commissaris 
maar ook met Waals minister Lutgen en de landbouw-
organisaties. Op 17 maart zal in de Raad Landbouw 
normaliter een beslissing worden genomen. 

Gisterenavond werd de beslissing van de Raad Land-
bouw op 17 maart voorbereid in het Speciaal Comité 
Landbouw. Met enig voorbehoud maar toch in alle dui-
delijkheid: er bestaat een grote kans dat er tijdens de 
Raad Landbouw een gekwalificeerde meerderheid kan 
worden gevonden om het oorspronkelijke voorstel van 
de twee percent quotaverruiming, zoals dit eind vorig 
jaar gepresenteerd werd, goed te keuren. Maar: wait and 
see op 17 maart. We mogen de huid niet verkopen voor 
de beer gevangen is. 

Het initiële voorstel van de Commissie omvatte een 
uitbreiding van het melkquotum met twee percent voor 
alle lidstaten. Omdat enkele lidstaten, waaronder Frank-
rijk en Duitsland, en het Europees Parlement hier niet 
achter stonden, dacht de Europese Commissie het veld te 
kunnen ontmijnen door een vrijwillige quotumverhoging 
voor te stellen. Nieuwe gesprekken tussen het Sloveense 
voorzitterschap en een aantal lidstaten, hebben ertoe 
geleid dat er alsnog voldoende steun aanwezig is voor 
het oorspronkelijke voorstel. Momenteel is er dus geen 
sprake meer van een voorstel over vrijwillige verhoging 
van het melkquotum. Nogmaals: wait and see, maar het 
ziet er niet slecht uit voor degenen die pleiten voor de 
uitbreiding van het melkquotum. Vlaanderen is voor-
stander van deze uitbreiding. 

Afstemming met mijn Waalse collega zal nog verder 
gebeuren om het definitieve standpunt voor de Raad 
Landbouw van 17 maart te bepalen. Er is enig verschil 
tussen de verschillende landbouworganisaties over de 
taalgrens heen. Dat brengt me bij de vraag over de vet-
correctiefactor. 

De vetcorrectiecoëfficiënt werd ingevoerd in 1986 om-
dat er toen te veel vette melk geproduceerd werd in 
verhouding met de marktelasticiteit. Om hieraan tege-
moet te komen werd een systeem ingevoerd waardoor 
een landbouwer zijn quotum theoretisch gezien sneller 

had volgemelkt als hij het maximale vetpercentage 
overschreden had. De overschrijding van het vetper-
centage is gelinkt aan de nationale vetreferentie, die bij 
iedere lidstaat anders is. 

De vetreferentie van België is zeer laag in vergelijking 
met de reële samenstelling van de melk vandaag omdat 
de samenstelling van de melkveestapel in de jaren 
tachtig, toen de vetreferentie werd ingevoerd, zeer laag 
was. Dit brengt met zich mee dat het maximale vetper-
centage in België zeer snel overschreden is. 

De vetcorrectiecoëfficiënt werd in het verleden twee-
maal gewijzigd en bedraagt momenteel 0,18 percent 
sinds 1988. Deze coëfficiënt is niet langer representa-
tief voor de huidige situatie. De waarde van 0,18 per-
cent betekent een veel te hoge boete voor de landbou-
wer in vergelijking met de theoretische kost van de EU 
om dit extra vet af te zetten. Een reductie van de coëf-
ficiënt tot bijvoorbeeld 0,09 percent, een halvering dus, 
is daarom dan ook verantwoord. Ik heb er bij de com-
missaris voor gepleit om dat te onderzoeken. 

Daarenboven is de marktsituatie sterk gewijzigd: er is 
niet langer sprake van vetoverschot op de markt. De 
theoretische kost voor de EU om dit vet af te zetten, is 
eigenlijk gelijk aan nul. Indien in het melkjaar 2006-
2007 de geleverde hoeveelheden niet wordt gecorri-
geerd aan de hand van deze coëfficiënt, zou dit een 
quotumverhoging van 6,8 percent voor onze melkvee-
houders betekenen.  

De impact van een halvering van de vetcorrectiecoëffi-
ciënt zou een quotumuitbreiding van 3,4 percent voor 
België betekenen. Luxemburg, Griekenland, Oostenrijk 
en België zouden een quotumuitbreiding kennen indien 
de vetcorrectie wordt aangepast. Niet alle landen zou-
den daarvan genieten. 

De nieuwe lidstaten hebben een nationale vetreferentie 
die representatief is voor het huidige vetgehalte van 
hun geleverde melk en zullen geen extra voordeel uit 
een aanpassing van deze coëfficiënt halen, doch ook 
geen nadeel. Nochtans hebben ook Bulgarije en Let-
land laten verstaan dat zij het voorstel voor de aanpas-
sing van de vetcorrectie niet zullen of kunnen steunen. 

De Europese regelgeving bepaalt dat de quotumver-
ruiming automatisch aan de nationale reserve toege-
voegd wordt en van daaruit op basis van objectieve 
criteria herverdeeld wordt. Het samenwerkingsakkoord 
tussen de gewesten van 6 december 2005 bepaalt dat 
de gewesten elkaar elk jaar raadplegen om de criteria 
en de modaliteiten van een herverdeling van de natio-
nale reserve te bepalen. Om tegemoet te komen aan de 
Europese bepaling om objectieve criteria te gebruiken 
bij de herverdeling, werd beslist om de hoeveelheden 
op een lineaire wijze toe te kennen. 
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Tijdens het overleg inzake de Health Check heb ik met 
de landbouworganisaties gesproken over de toepassing 
van de quotumuitbreiding. Ik ben voorstander, en velen 
met mij, van een eenvoudig en transparant systeem. 
Zodra de beslissing op Europees niveau genomen is, zal 
er op korte termijn een nieuw overleg met de sector 
plaatsvinden over de quotumverhoging. De Europese 
regels verplichten ons wel om hierover op dezelfde lijn 
als Wallonië te zitten. Het is belangrijk dat er zo snel 
mogelijk duidelijkheid komt voor de melkveehouders, 
maar alles moet stap na stap gebeuren. Eerst moet een 
beslissing worden genomen op 17 maart en dan moet dat 
worden uitgeklaard. Daar is een samenwerkingsakkoord 
voor nodig. Ik heb al een eerste vergadering gehad om te 
kijken hoe diep het water is. 

De vereffening van de melkquota over de verschillende 
lidstaten is een gecompliceerd systeem. De Europese 
Commissie heeft laten blijken geen voorstander van een 
dergelijk voorstel te zijn, wegens de moeilijke beheers-
baarheid en voorspelbaarheid van dit systeem. Ook voor 
melkveehouders wordt het zeer moeilijk in te schatten in 
welke mate het Europese quotum reeds ingevuld is en 
hoeveel potentieel er nog is om te groeien. 

Uit overleg met de zuivelsector en de landbouworgani-
saties op Vlaams niveau is gebleken dat voorspelbaar-
heid een cruciale factor tot succes is. Investeringen door 
zuivelindustrie en melkveehouders moeten gepland  
en afbetaald worden in functie van de productiehoe-
veelheid. Ditzelfde element kwam naar voren uit een 
overleg van de Europese Commissie met de Europese 
zuivelindustrie. 

Dit systeem zou daarenboven de lidstaten met een groot 
groeipotentieel sterk bevoordelen met als gevolg dat het 
melkquotum zou wegdraineren uit de lidstaten die op dit 
ogenblik of in de toekomst, door bepaalde factoren, niet 
in staat zijn om te groeien. De meest competitieve lidsta-
ten zouden hun voorsprong nog kunnen versterken. 

De Vlaamse melkveehouders hebben potentieel om te 
groeien en zullen gebruik maken van de voorgestelde 
quotaverruimingen de komende jaren, zo neem ik aan. 
Vanaf het ogenblik dat de productie de quotumgroei niet 
kan volgen, riskeren we ons extra quotum weg te laten 
vloeien naar landen als Nederland en Denemarken, die 
nu al op een veel grotere schaal werken. Dit zou onze 
concurrentiepositie in de toekomst verzwakken. Ik ben 
dus voorstander van een uitbreiding van het quotum per 
lidstaat zonder vereffening. 

Na 17 maart zullen we verder kunnen rapporteren wat  
de beslissing is. Zoals het er nu naar uitziet ligt de  
twee percent uitbreiding in de lijn van een mogelijke 
beslissing. 

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de minister-
president, ik dank u van harte voor het antwoord. Ik 
ben tevreden dat er een positief perspectief is. Ik weet 
dat het niet evident is om met iedereen op dezelfde lijn 
te geraken. Ik voel dat geprobeerd wordt het standpunt 
van de Vlaamse melkveehouders te verdedigen. 

Het is belangrijk dat we op het moment dat we de kans 
krijgen tot een vrijwillige verhoging van twee percent 
over te gaan, we dat niet laten liggen als de correctie van 
de vetfactor niet voldoende slaagkans zou hebben. We 
mogen het ene niet voor het andere inzetten. Dat zou 
spijtig zijn voor de Vlaamse landbouw. Ik schrik ervan 
dat we 3,4 percent zouden kunnen winnen met de aan-
passing van die factor. Dat is heel wat. Als men beide 
doet, betekent het vijf percent. Dat heeft een hele impact 
op de markt. Met de afneemmarkt moet worden bekeken 
of we daar goed op kunnen inspelen. Het heeft voorde-
len maar we moeten er tijdig het nut uit kunnen putten. 

Minister-president Kris Peeters: Ik probeer om  
zowel de twee percent als de vetcorrectiecoëfficiënt 
aan te passen. Ik ga ervan uit dat de twee percent het 
belangrijkste is om binnen te halen. Het zou zeer mooi 
zijn om de twee percent en de vetcorrectiecoëfficiënt 
aan te passen. Zo zouden we al onze vragen binnen-
halen. Ik wil niet op de zaken vooruitlopen, maar de 
twee percent zit op het goede spoor en we zullen dat 
niet blokkeren mochten we de vetcorrectiecoëfficiënt 
niet aangepast krijgen. Ik ga ervan uit dat de Commis-
sie dit verslag niet leest voor 17 maart. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Wat betreft de vereffe-
ning zitten we op dezelfde lijn. Het is onvoorspelbaar 
of de landbouwers volop moeten produceren of niet. 
Stel dat dat opnieuw ter discussie komt, dan moet dat 
zeker bij de Commissie ingebracht worden. Ze moet 
een nieuw systeem vinden om heel kort op de bal te 
spelen en terug te koppelen naar de melkveehouders. Ik 
ben voorstander van het standpunt dat de minister heeft 
ingenomen. 

De heer Karlos Callens: Ik dank de minister-president 
voor zijn antwoord. Ik ben ook heel verheugd dat ten 
minste de twee percent en misschien ook de drie percent 
zal worden behaald. Iedereen weet dat de melkveehou-
ders het vandaag moeilijk hebben. Ze hebben het rede-
lijk goed voor wat betreft de prijs, maar ze hebben het 
moeilijk voor de prijzen van de veevoeders die de pan 
uit swingen. Als zij met hun bestaande installaties een 
mogelijke meerproductie zouden mogen halen van twee 
of vijf percent, zou hun dat soelaas geven in het licht van 
de prijsstijging van de veevoeders. Het zou voor de 
melkveehouders een gelukkig geschenk zijn. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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